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المفصل
االلتهاب العظمي
ي
حامية مفاصل الساقني والقدمني
Osteoarthritis

Protecting the Joints in Your Legs and Feet

من المهم حماية المفاصل وذلك لالسباب التالية:
Íتقليل حجم اإلجهاد واألمل يف املفاصل
Íجعل األنشطة اليومية أسهل
Íمنع إلحاق الرضر باملفاصل
كيف تحمي مفاصلك ؟
 .1التخطيط
• عند امليش ،خطط للذهاب إىل األماكن التي توجد فيها مقاعد للجلوس.
حاول أخذ قسط من الراحة قبل أن تتأذى املفاصل.
• تناوب بني القيام باألنشطة البدنية والراحة :قم بتوزيع املهام الصعبة عىل عدة أيام،
مثالً كأعامل الحديقة واألعامل املنزلية.
• خذ قسطاً من الراحة أثناء النشاط ،واستخدم جهاز توقيت مبثابة تذكري ألخذ قسط من الراحة.
• استخدم مفكرة لتدوين كمية النشاط الذي ميكنك القيام بها بشكل مريح.
التخطيط لفرتات الراحة ميكن أن يساعدك.
 .2تقليل الضغط عىل املفاصل
• عدم البقاء يف وضعية واحدة لفرتة طويلة من الزمن.
• الجلوس للقيام باألنشطة بدالً من الوقوف ،مثالً ،كاليك ،القيام بأعامل الحديقة وإعداد الوجبات.
• تجنب رفع األشياء الثقيلة واستخدم أدوات خفيفة الوزن ،عىل سبيل املثال املكنسة الكهربائية.
• الحفاظ عىل وزن صحي من خالل إتباع نظام غذايئ متوازن ومامرسة التامرين املنتظمة.

النشاط:
امليش

ج ّرب:

Íاستخدام أداة مساعدة للميش للحد من الضغط عىل املفاصل،
عىل سبيل املثال ،عصا ،مشاية ،عكازات ،أو عصا امليش.
Íارتداء أحذية متتص الصدمات  .ج ّرب النعال املصنوع من
السيليكون.
Íإذا كان توازنك جيد ،اميش عىل العشب أو األسطح الناعمة
األخرى

النشاط:
التسوق ،العمل،
القيام مبهام أخرى

ج ّرب:

Íاستخدام عربة بدالً من السلة،عندما تكون داخل محل تجاري
Íاستخدام عربة التسوق مع عجالت إلحضار االغراض اىل املنزل
Íإستخدام حقيبة ظهر أو حقيبة كمبيوتر ذات عجالت
Íتفريغ حقيبتك اومحفظتك من االشياء التي ال تحتاجها يومياً

 .3إبقاء املفاصل يف وضعية آمنة أو محايدة.
• تجنب جلوس القرفصاء ،أو الركوع ،أو اإللتواء.
• تجنب املقاعد املنخفضة.
• تغيري طريقة ترتيب منزلك .ضع األدوات التي تستخدمها كل يوم بالقرب من ارتفاع
الخرص أو يف متناول اليد.
• استخدام أدوات بعصا طويلة .عىل سبيل املثال ،وصالت اللتقاط األشياء البعيدة ،ألبسة
الحذاء .

النشاط:

ج ّرب:

الوقوف بعد وضعية
الجلوس

 Íاستخدام كرايس أعىل أو وسادة متينة لرفعك عن الكرايس
واألرائك ،ومقاعد السيارات
Íاستخدام كريس مع مساند للذراعني بحيث ميكنك استخدامها
للنهوض عن الكريس
Íللوقوف ،انتقل إىل حافة املقعد ،ووضع الساق املصابة بااللتهاب
مبارشة أمام األخرى وادفع بذراعيك

استخدام املرحاض

Íاستخدام مقعد املرحاض مع مساند للذراعني أو تثبيت قبضة
يد بالقرب من كريس املرحاض

صعود الدرج

Íتجنب تسلق السالمل عندما يكون ذلك ممكناً
Íإذا اضطررت لصعود الدرج ،استخدام الدرابزين و/أو العصا
وامليش خطوة خطوة
Íاصعد الدرج باستخدامك ساقك “السليمة” وانزل الدرج
مستخدما ساقك “املصابة”

القيام من الرسير

Íرفع الرسير الخاص بك عن طريق وضع وسادات تحت األرجل
Íمامرسة نشاط خفيف قبل الخروج من الرسير ميكن أن يساعد
يف الحد من التصلب

التنظيف

Íاستخدام أدوات ذات قبضات طويلة

 .4تقليل إجهاد املفاصل أثناء النوم
• النوم عىل فراش متني واضافة قطعة من اإلسفنج أو الجلد عىل الفراش إذا كنت تريد املزيد من اإلسناد.
• عند النوم عىل جانبك ،استخدم وسادة بني ساقيك .هذا يساعد عىل دعم الوركني وأسفل
الظهر وابقاؤهام يف وضعية جيدة.

 .5اتبع التامرين املعطاة لك من قبل الفريق الطبي الذي تتعامل معه للحفاظ عىل تحرك املفاصل وعضالت قوية.
االستامع إىل جسمك  -إذا كان لديك التهاب يف املفاصل  ،من الطبيعي أن يكون النشاط الزائد سبباً يف حدوث آالم طفيفة يف
املفاصل .يف حال مل يختفي األمل يف غضون ساعتني بعد التوقف عن النشاط ،فهذا يعني أنك قد قمت بالكثري من االعامل .ال تتوقف
عن مامرسة األعامل بشكل كيل ،فقط قلل من حجم نشاطك يف املرة القادمة أو عدل الطريقة التي تقوم بها بهذا النشاط.
 .6اختيار األحذية املريحة:
• يجب مراعاة األمور التالية عند رشاء حذاء جديد :

جيد:
Íمساحة لقدمك  -ال ينبغي أن تكون
أصابع القدم محصورة أو تلمس
أصابعك آخر الحذاء عند امليش

الكعب القايس

يسء:

يسء:

جيد:
Íالكعب الطري.
-Íيف حال كان لديك اختالل يف
التوازن ،يرجى مراجعة فريق
الرعاية الصحية خاصتك للحصول عىل املشورة
Íكعب الحذاء يحافظ عىل كعب قدمك يف مكانه

Íأن يحتوي أعىل الحذاء عىل مادة مريحة وناعمة

Íكعب منخفض االرتفاع
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Íنعل مريح وطري  .إذا كنت ترتدي تراكيب تقويم األعضاء ،ابحث
عن األحذية املصممة مع نعال قابلة لإلزالة .طبقة
إضافية من الجل أو االسفنج ميكن أن تساعد عىل امتصاص
الصدمات يف األحذية العادية.

• استبدال األحذية مرة واحدة يف السنة عىل األقل ،وأكرث تكرارا ً إذا كنت ترتديها بشكل منتظم.
• ارتداء احذية مريحة يف املنزل إذا كنت تقف أو متيش كثريا ً.
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